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Alle stedelijke diensten zijn gesloten op 
24, 26, 30, 31 december en 2 januari. 
Ook in de namiddag van 23 december 
zijn onze diensten gesloten. Voor 
onze bibliotheken gelden dezelfde 
sluitingsdagen. 

Je hebt waarschijnlijk al onze oranje deelfietsen van Donkey Republic 
gezien. Misschien kon je de fietsen niet gebruiken, omdat je niet over 
een kredietkaart of Paypal beschikt.

Goed nieuws dan: sinds kort kan je ook met Bancontact betalen. 
Dit biedt meer mensen de kans om op een laagdrempelige manier 
kennis te maken met het comfort van deelfietsen.

Let wel: bij het opgeven van je Bancontact-gegevens wordt 
gevraagd om 0,50 euro te storten. Dit is enkel ter controle en wordt 
nadien teruggestort.  

Meer info / www.menen.be/deelfietsen

Voor het afsteken van vuurwerk is altijd een machtiging van de 
burgemeester nodig, behalve in de nacht van 31 december op 1 

januari tussen 22:00 en 01:00. Voor vuurwerk met kerst heb je wel een 
machtiging van de burgemeester nodig.  

Een aanvraag indienen kan via de dienst Evenementen.

Bij het afsteken van vuurwerk wordt de voorkeur gegeven aan 
diervriendelijk/geluidsarm vuurwerk. Het oplaten van wensballonnen 

is te allen tijde verboden. Alle regels over vuurwerk vind je terug in 
artikel 47 van het politiereglement op  

www.menen.be/politiereglement.
 

Meer info / evenementen@menen.be / 056 529 415

Zwembad 't badhuis is van 5 tot en met 15 december gesloten 
wegens jaarlijks onderhoud. Op 24 en 31 december zal het zwembad 
vanaf 13:00 gesloten zijn, op 25, 26 december en 1 januari is het 
zwembad de ganse dag gesloten.

De recyclageparken zijn gesloten op 24, 26 en 31 december. 

Het woonloket Rekkem/Lauwe vindt plaats op donderdag 8 
december.
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Vuurwerk tijdens feestdagen?

Sluitingsdagen in 
december

Deelfietsen toegankelijker geworden
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Blotevoetenpad in Snoezelbos

Al enige tijd kunnen de inwoners en omwonenden 
genieten van het nieuwe Snoezelbos in de Bruggestraat-

Volkslaan. Stukje bij beetje groeit dit plekje uit tot een 
aangenaam stukje extra groen. De kers op de taart is het 

blotevoetenpad waarmee  het Snoezelbos afgewerkt werd.

Op een blotevoetenpad loop je op blote voeten doorheen 
verschillende soorten ondergrond: van zacht gras, grind en 
keien, tot houtsnippers en houtstronken. Elke stap prikkelt je 

voeten en zintuigen. Onze Technische dienst legde het pad 
samen met enkele mensen van De Pelikaan Menen aan: zij 
nodigen iedereen uit om hier de sokken even uit te trekken.

Het blotevoetenpad werd mede mogelijk gemaakt door 
Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid. 

 
Meer info / www.menen.be/snoezelbos

De aankoop van luiers voor baby’s en jonge kinderen 
neemt een serieuze hap uit het budget van jonge en 
kwetsbare gezinnen.  

Daarom zamelt de Pamperbank luieroverschotten in. 
Deze ingezamelde luiers worden vervolgens gesorteerd 
per maat en in pakketjes van 25 stuks verkocht voor 1 
euro, aan gezinnen die de luiers echt nodig hebben.

De luiers worden verdeeld in onze voedselbank 
Toemaatje.

Meer info en inzamelpunten / www.menen.be/
pamberbank

Ben jij al geabonneerd op de digitale nieuwsbrief 'Nieuws op vrijdag' van de Stad Menen? Je krijgt hem iedere 
vrijdag in je mailbox, boordevol nieuws uit Menen!

Of wil je op de hoogte gehouden worden van onze openstaande vacatures?  
Dan kan je je inschrijven op onze vacaturenieuwsbrief.

Daarnaast kan je ook abonneren op één van onze andere nieuwsbrieven.

Meer info / www.menen.be/inschrijven-nieuwsbrieven

Luieroverschot? Doneer ze aan de pamperbank!

Sluitingsdagen in 
december

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven



Om je energiefactuur te verlagen hoef 
je niet per se grote investeringen te 
doen. Ook met kleine ingrepen kan 
je al heel wat besparen. Als je een 
normale douchekop vervangt door een 
waterbesparende douchekop bespaar 
je op jouw gas- en waterverbruik. De 
waterbesparende handdouche hoeft niet 
duur te zijn, voor een kleine 20 euro kan je 
al een kwalitatief model kopen. 

Wanneer je jouw normale douchekop, die 
12 liter water per minuut verbruikt, wisselt 
met een spaardouchekop die 6 liter water 
per minuut verbruikt, bekom je een mooie 
winst van 50%.  En als je dan ook nog 
eens minder lang gaat douchen, verbruik 
je aanzienlijk minder warm water.  Met 
de huidige gasprijzen kan dit een mooie 
besparing zijn.  Het is een kleine maatregel 
met een grote impact. 

Net zoals vorige jaren organiseert 
de provincie West-Vlaanderen een 
groepsaankoop groene stroom en gas. 

Je kan je gratis en vrijblijvend inschrijven 
tot en met dinsdag 7 februari 2023. Neem 
een jaarlijkse afrekening of slotfactuur 
bij de hand en vul je gegevens in enkele 
minuten in. 

Op vrijdag 24 februari 2023 krijg je dan een 
persoonlijk voorstel waarop je kan zien 
hoeveel je kan besparen.

Aanvaard je het aanbod? Dan zorgt de 
provincie voor een vlotte overstap. Jij 
hoeft hier niets voor te doen.

De provincie zet nu ook haar schouders 
onder een groepsaankoop zonnepanelen 
en/of thuisbatterij. 

Het inschrijven voor de groepsaankoop 
is gratis en vrijblijvend. Je bent tot niks 
verplicht als je inschrijft. 

Voeg een thuisbatterij toe aan je 
zonnepanelenpakket als je je zonne-
energie wilt opslaan. Je vergroot je 
zelfconsumptie en bespaart nog meer op 
je energiefactuur. 

Vind je het interessant dat je meer van 
je zonne-energie kan gebruiken en zo 
onafhankelijker wordt van het net? Dan is 
een thuisbatterij wellicht iets voor jou!

meer info /  www.menen.be/energie

Mensen die het financieel moeilijk hebben 
stellen zo een investering nog teveel uit. 
Voor hen is 20 euro nog teveel geld. Om 
ook deze mensen de kans te geven om hun 
douchekop om te wisselen starten we een 
inruilactie. Inwoners van Menen kunnen hun 
oude douchekop gratis komen omruilen 
voor een waterbesparende douchekop in 
één van onze omruilpunten: 't Toemaatje, 
het Sociaal Huis, de Lokale Dienstencentra 
of het stadhuis. 

Deze actie loopt tot 31 maart.

meer info /  www.menen.be/energie
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Groepsaankopen provincie West-Vlaanderen



Voor klanten bij de netbeheerder Fluvius biedt het Sociaal huis te Menen tussen  
1 november en 31 maart een minimale levering aardgas (MLA) of minimale levering 
elektriciteit (MLE) aan. 

Het Sociaal Huis laadt dan om de twee weken een bedrag op in de digitale 
meter in voorafbetaling (vroeger: budgetmeter). Dit bedrag is goed voor 
60% van het gemiddeld verbruik, en garandeert dus een minimaal 
comfort, de hele winter door. De hoogte van de tussenkomst hangt 
af van het type woning en of de client het statuut als beschermd 
afnemer heeft. 

Klanten bij de netbeheerder Fluvius, die vrezen dat zij zonder 
verwarming zullen vallen doorheen de winterperiode, kunnen een 
aanvraag doen bij het Sociaal Huis. Het Sociaal Huis onderzoekt 
dan of zij in aanmerking komen.

meer info / www.menen.be/energie

Premies bij aanpassen van de woning
Wist je dat er zowel op stedelijk niveau als op Vlaams niveau een premie bestaat voor het 
aanpassen van een woning aan de noden van 65-plussers? Op stedelijk niveau geldt de premie 
ook voor personen met een handicap. 

Deze aanpassingswerken komen in aanmerking voor de stedelijke premie:
•  Het maken van een badkamer die aangepast is aan de noden van de bejaarde of   

 persoon met handicap
•  Installeren van een traplift of rolstoelplateaulift

Voor de Vlaamse premie komen daar nog volgende 
aanpassingswerken bij:
• Het plaatsen van een toilet en zo nodig een  
 tweede toilet op een andere verdieping
• Het aanbrengen van electro-mechanische   
 hulpmiddelen om zich te verplaatsen in de   
 woning
• Het aanbrengen van handgrepen en   
 steunmiddelen in sanitaire lokalen
• Automatiseren van de bestaande    
 toegangsdeur, garagepoort, rolluiken

meer info en voorwaarden / www.menen.be/premies 

Minimale levering aardgas en 
exclusief nachttarief

5

Groepsaankopen provincie West-Vlaanderen



6

D
e grootste

ééndagskerstm
arkt

van W
est-Vlaanderen!

1STE SHUTTLEDIENST 
MENEN, Volkslaan, Ter Linde   16:15   17:15   18:15   19:15   20:15   21:15   22:15   
MENEN, G. Gezellelaan, Vrijheidsplein  16:20   17:20   18:20   19:20   20:20   21:20   22:20 
MENEN, Station, Zandputstraat   16:25   17:25   18:25   19:25   20:25   21:25   22:25
MENEN, Grote Markt, Groentenmarkt  16:30   17:30   18:30   19:30   20:30   21:30   22:30
MENEN, Waalvest, CC De Steiger   16:35   17:35   18:35   19:35   20:35   21:35   22:35 
LAUWE, Astridlaan    16:50   17:50   18:50   19:50   20:50   21:50   22:50
LAUWE, Astridlaan    17:00   18:00   19:00   20:00   21:00   22:00   23:00
MENEN, Volkslaan, Ter Linde   17:15   18:15   19:15   20:15   21:15   22:15   23:15
MENEN, G. Gezellelaan, Vrijheidsplein  17:20   18:20   19:20   20:20   21:20   22:20   23:20
MENEN, Station, Zandputstraat   17:25   18:25   19:25   20:25   21:25   22:25   23:25
MENEN, Grote Markt, Groentenmarkt  17:30   18:30   19:30   20:30   21:30   22:30   23:30
MENEN, Waalvest, CC De Steiger   17:35   18:35   19:35   20:35   21:35   22:35   23:35

2DE SHUTTLEDIENST 
MENEN, Waalvest, CC De Steiger   16:00   17:00   18:00   19:00   20:00   21:00   22:00
MENEN, Overzijde Palma    16:05   17:05   18:05   19:05   20:05   21:05   22:05
REKKEM, Plaats, Overzijde Gemeentehuis  16:10   17:10   18:10   19:10   20:10   21:10   22:10
REKKEM, Moeskroenstraat parking 't schuurke 16:15   17:15   18:15   19:15   20:15   21:15   22:15
REKKEM, Paradijs Vrije Basisschool  16:20   17:20   18:20   19:20   20:20   21:20   22:20
LAUWE, Astridlaan    16:35   17:35   18:35   19:35   20:35   21:35   22:35
LAUWE, Astridlaan    16:45   17:45   18:45   19:45   20:45   21:45   22:45
MENEN, Waalvest, CC De Steiger   17:00   18:00   19:00   20:00   21:00   22:00   23:00
MENEN, Overzijde Palma    17:05   18:05   19:05   20:05   21:05   22:05   23:05
REKKEM, Plaats, Overzijde Gemeentehuis  17:10   18:10   19:10   20:10   21:10   22:10   23:10
REKKEM, Moeskroenstraat parking 't schuurke 17:15   18:15   19:15   20:15   21:15   22:15   23:15
REKKEM, Paradijs Vrije Basisschool  17:20   18:20   19:20   20:20   21:20   22:20   23:20

Na een onderbreking is Kerst in Lauwe helemaal terug: de 
grootste eendagskerstmarkt van West-Vlaanderen vindt 
dit jaar plaats op zaterdag 10 december van 16:00 tot 
23:00. 

Op en rond de Plaats in Lauwe vind je meer dan 100 
kraampjes, een heus kerstdorp en tal van kerstanimatie. 
Zijn al zeker van de partij: Marino Punk, het Rekkems 
Dorpsmuziek, Vaste Vuist, Love 2 Dance, Marie Flo, de 
kerstman met een kerstelf, een lichtgevende reus op 
stelten, Drumbateristas en DJ Breine.  

Officiële opening door Rekkems Dorpmuziek om 17:30 in 
aanwezigheid van de Ambassadrice Stad Menen en haar 
eredame. 

Dankzij de gratis shuttlebus kun je als inwoner van Menen 
en Rekkem vlot en veilig naar Kerst in Lauwe!  
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Billie helpt kleuters en ouders naar school

Onderzoek wijst uit dat kleuters die later en minder naar school gaan een 
hogere leerachterstand oplopen in hun verdere schoolloopbaan. Daarom 
bouwden we samen met verschillende partners aan een traject om een hogere 
toegankelijkheid van ons onderwijs te garanderen.

Het is namelijk cruciaal dat kinderen vlot starten op school in functie van 
hun verdere ontwikkeling en leerkansen. Kleuters leren in de klas sociale 
vaardigheden, ze raken vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden. 
Voor anderstalige kinderen is de kleuterschool een prima plek om Nederlands te 
leren.

Met de Billie-campagne en de bijhorende Billie-tas willen we voorzien in een 
warme overgang van thuis of de voorschoolse opvang naar school. De Billie-tas 
zal bezorgd worden aan alle ouders van peuters in Groot-Menen

In de Billie-tas zitten verschillende zaken die helpen bij een goede start op school. 
Naast enkele speelse gadgets en diverse folders zal men er ook duurzame zaken 
in terugvinden zoals een leuke tas, een fruitdoosje, potloodjes… én een “wie is 
wie”-boekje dat de communicatie met de juf of meester moet helpen vlotten. 

 
 

Menen krijgt label kindvriendelijke stad
 

Op 14 november kreeg een delegatie van Stad Menen in het Vlaams Parlement het label van Kindvriendelijke Stad uit 
handen van de Vlaamse minister van jeugd. 

Kinderen worden als doelgroep vaak over het hoofd gezien, ondanks het feit dat ze een groot deel van de bevolking 
vertegenwoordigen. In Menen is 29% van de bevolking jonger dan 26 jaar, wat toch bijna een derde is. Net daarom zetten 
we volop in op een stad op maat van kinderen en jongeren. De stad Menen wil hen betrekken in de ontwikkeling van de 
stad, omdat we ervan overtuigd zijn dat hun kijk anders én waardevol is.

We willen een kindvriendelijke stad voor én door kinderen. We willen hun mening weten en horen, over wat er allemaal 
beter kan en anders moet in onze stad. Want we weten allemaal: "De waarheid komt uit een kindermond". We willen 
benadrukken dat kinderen en jongeren welkom zijn in onze stad. Dat ze kunnen meedenken én zelf kunnen bouwen aan 
een kindvriendelijk Menen. In Menen zijn kinderen geen passieve inwoners. Ze hebben een mening over de inrichting van 
de openbare ruimte, over het verkeer, over de evenementenkalender… en over de wereld van morgen. Omdat Menen 
resoluut de weg is ingeslagen van een kindvriendelijke stad, willen we de stem van de kinderen klaar en duidelijk horen. 
Dat is een grote uitdaging. 

Het behalen van het label is geen eindpunt. Dit is nog maar de eerste stap. Zo willen we ook inzetten op een kinder- en 
tienergemeenteraad. De eerste stappen daarvoor zijn al gezet. Daarnaast willen we ook echt iedereen meekrijgen in het 
verhaal, ook intern met elke stadsdienst. We gaan er vol voor!
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Een geslaagde 'Operatie proper'

Gezocht: handige herstellers 
voor repair cafés

De school- of speelomgeving proper houden en de school of vereniging bewust 
maken van het belang van een propere omgeving. Dat was de opdracht voor de 
kinderen van 9 scholen en verenigingen in Menen. Ze voerden die taak perfect uit 
en werden beloond voor hun Operatie Proper met cheques voor een totaalbedrag 
van 5.825 euro.

 
Acht scholen en één jeugdvereniging uit Menen ontvingen recent een 
welverdiende cheque voor hun deelname aan ‘Operatie Proper'. Operatie Proper 
is een beloningssysteem van de Mooimakers waarbij scholen en jeugdverenigingen 
een duwtje in de rug krijgen om zwerfvuil duurzaam aan te pakken. 

De stad Menen ondersteunt dit project al sinds de start in september 2017. Toen 
was er maar 1 school en 1 jeugdvereniging ingeschreven. 

Viif jaar later, anno 2022, mochten we maar liefst 9 cheques overhandigen aan 
volgende scholen en jeugdverenigingen voor hun deelname tijdens het schooljaar 
2021-2022: Basisschool Ter Molen, Futura Ons Dorp, Futura Vander Mersch, VTI Sint-
Lucas, De Wonderwijzer, De Kleine Prins, De Vlam, Sint-Jansschool en Chiro Mjinde. 

Acties van kinderen zijn uitermate sensibiliserend. Het engagement van een school 
of jeugdvereniging wordt door onze inwoners sterk geapprecieerd. 

Dergelijk engagement bevestigt keer op keer iedereens gevoel dat het zo jammer 
is dat onze kinderen samen met onze stadsdiensten en 200 vrijwilligers-Mooimakers 
moeten inspringen, omdat enkelingen onze publieke ruimte vuil achterlaten. 

Te vaak laten sommigen het na hun vuilnis mee te nemen naar hun woning of in 
de voorziene afvalrecipiënten te werpen. Enkel door samen te werken en iedereen 
van het belang van een nette stad te overtuigen, kunnen we onze stad properder 
maken én houden.

RecupHub is het gezamenlijke initiatief van De Kringloopwinkel en de afvalintercommunales Imog en Mirom 
Menen dat inzet op sensibilisering en het creëren van mogelijkheden voor levensduurverlenging van potentieel 
herbruikbare goederen. Daarnaast gaat Recuphub op zoek naar creatief hergebruik van materialen en 
afgedankte goederen.

Hiervoor zoekt RecupHub handige 
herstellers. Ben of ken je zo iemand en 
ben je bereid je kennis te delen?

Registreer je dan als hersteller. Nog dit 
jaar organiseert RecupHub Repair Cafés 
in de regio Menen-Wervik-Wevelgem. 

Als hersteller ben je:

• onderlegd in het herstel van klein 
elektro, pc’s, fietsen of kledij

• bereid om vrijwillig mee te werken 
aan de Repair Cafés

• bereid om je kennis en expertise te 
delen met de deelnemers van de 
Repair Cafés

Je kan je registeren op  
www.dekringloopwinkel.be/
recuphub-gezocht
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Een geslaagde 'Operatie proper' De Bib: het leven van a tot z

Sint in de bib! 
Vrijdag 2 december van 16:00 tot 18:00 
Bibliotheek Menen, Waalvest 1 
 
Op vrijdag 2 december komt de Sint langs in de bib van Menen! Het bibliotheekteam 
heeft zich alvast goed voorbereid om hem samen met de kinderen goed te kunnen 
ontvangen! Zet alvast je schoentje klaar! 
_

Digidokter: Wenskaarten ontwerpen met Canva
Zaterdag 3 december van 10:00 tot 12:00
Bibliotheek Menen, Waalvest 1

Dankzij Canva wordt iedereen grafisch ontwerper! Canva is een webtoepassing 
waarmee je op een eenvoudige, snelle en gebruiksvriendelijke manier mooie 
wenskaartjes of andere ontwerpen kan maken. 

Samen met Avansa en CC De Steiger 
_

Bibliotheek wordt de warmste plek van Menen
Zaterdag 17 december van 10:00 tot 12:00
 
Het is intussen een traditie geworden om voor Kerstmis de ‘Warmste Week’ in de 
Bibliotheek Menen te organiseren.

Zoals jullie misschien al hoorden, draait de warmste week dit jaar rond het thema 
kansarmoede. We richten daarom een warme oproep tot jullie om deel te nemen 
aan de warmste week. 

Mensen slagen er dikwijls niet in op een volwaardige manier deel te nemen aan onze 
samenleving: thuis, op school, op het werk, maar ook bij de dokter of in de sportclub! 
Kansarmoede is vaak een verdoken probleem en daarom bundelen we met ons 
allen de vlammen tegen armoede, zowel bij jong als oud!

Verkoop jullie producten in de bibliotheek en zamel geld in om allerlei projecten te 
realiseren, zodat iedereen een volwaardig leven kan leiden! Met ons allen zorgen we 
voor een dag “zo warm als de goesting in ons hart”.

Bevestig jullie deelname via bibliotheek@menen.be!

Vergeet niet om je actie te registreren op de website van De Warmste Week:  
https://dewarmsteweek.be/info/dwwfonds én op www.menen.be/dewarmsteweek. 
_

Is je kleuter dol op verhaaltjes?  
Kom dan naar ons voorleesuurtje!

Woensdag 28 december van 14:00 tot 16:00
Bibliotheek Menen, Waalvest 1

Winterse vertellingen met Filip van Caeneghem voor kinderen van 3 tot 6 jaar.
Gelieve vooraf in te schrijven! Er zijn 25 plaatsen beschikbaar! Gratis. 
_ 
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Sportlaureaten 2022

Met de jaarlijkse huldiging van de Sportlaureaten, huldigen we sporters uit Menen, Lauwe of Rekkem voor hun 
uitzonderlijke prestaties van het voorbije sportjaar. Deze sporters werden samen met hun familie gehuldigd op 
vrijdag 25 november tijdens het Sportgala.  

Beloftevolle jongere: Fernando Dehaudt (17 jaar) uit Menen (zwemmen). Lid van Meense Zwemkring/Gold.  
Sportvrouw van het jaar: Margot Vanpachtenbeke (23 jaar) uit Lauwe (wielrennen). Prof bij Parkhotel – Valkenburg. 
Sportman van het jaar: Wannes Vlaeminck (16 jaar) uit Menen (acrogym). Lid van Sportgroep Vaste Vuist.  
Sportverdienste: Eddy Christiaens (76 jaar) uit Lauwe. Lid van voetbalclub Rekkem Sport.  
Sportploeg: Heren Decospan Volley Team Menen 
Sportploeg met een kwetsbaarheid: G-voetbalploeg KSCT Menen.

Meer weten over deze atleten? www.menen.be/sportlaureaten

Meense Warmste Week-radiostudio in stadhuis
 
De Warmste Week van StuBru zit dit jaar niet alleen in Hasselt: ook in Menen maken we Warmste Week-
radio. Samen met lokale radio Jess FM bouwt de stad Menen een eigen Warmste Week-studio in het 
Stadhuis. Op zaterdagvoormiddag 17 december van 9:00 tot 13:00 en van maandag 19 tot en met 
donderdag 22 december tussen 17:00 en 19:00 gaan we on air op Jess FM (FM 89.9).

We maken radio rond het Warmste Week-thema Armoede. We doen dat voor, maar ook met onze 
inwoners. We doen daarom maar liefst 4 WARME oproepen om zo veel mogelijk mensen te bereiken:

• zet jouw Warmste Week-actie (bijvoorbeeld met jouw vereniging of sportclub) in de kijker op onze 
lokale radio;

• vraag een nummer aan op Jess FM tijdens de Warmste Week voor minstens 1 euro: kom jouw 
donatie persoonlijk afgeven in de radiostudio;

• ga een Warmste Week-challenge aan: daag iemand uit en sponsor hem/haar als die uitdaging lukt 
én kom samen het bedrag naar de radiostudio brengen;

• speel/zing live een song in onze Warmste Week-studio in het stadhuis.

Eén of meerdere van bovenstaande Warmste Week-initiatieven registreren kan op  
www.menen.be/dewarmsteweek.  
Wie weet horen we jou binnenkort op onze Meense Warmste Week-radio!

Jess FM kun je beluisteren via FM 89.9, DAB+ en www.jessfm.be.



Eindejaarsactie  
Shop & Beleef
Van donderdag 1 december 2022 tot en met zondag 15 
januari 2023

Prijzenpot van 12.500 euro aan cadeaubonnen (hoofdprijs 
5.00 euro, 5 x 500 euro, 10 x 250 euro, 100 x 25 euro).

Drop je volle stempelkaart in de zwarte Shop&Beleef box 
bij de deelnemende handelaars.

 
Meer info / www.shopenbeleef.be
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UiT-tips in november
ZATERDAG 3 DECEMBER

De Sint in de stad

Op zaterdag 3 december komt de Sint naar onze stad. 
Van 9:30 tot 12:30 bevindt hij zich rond de wekelijkse 
markt en tussen 14:00 en 16:00 maakt hij een toertje van 
de Grote Markt tot in de Barakken. Voor de kinderen is 
er een kleurwedstrijd aan verbonden. 

Meer info? www.menen.be/sint

_

ZONDAG 11 DECEMBER VAN 11:00 TOT 17:00 

Petit Marché de Menin #6

Gezellige kerstmarkt.

Org.? Boegie Woegie 
Waar? CC De Steiger 
Prijs? gratis

_

ZONDAG 11 DECEMBER OM 16:00

Kerstliederen

Met Sinjakoor, dameskoor Estrella en The Swigshift.

Org.? Sinjakoor 
Waar? Wijkcentrum De Koekuit 
Prijs? 8 / 12 euro via eddy.roze@proximus.be  

-

ZATERDAG 17 DECEMBER VAN 08:00 TOT 13:00 
ZONDAG 18 DECEMBER VAN 08:00 TOT 10:30

Xmass Toertocht

Mountainbiketocht van 35, 45 en 55 km. 

Org.? www.kwsc-menen.be 
Waar? Park Ter Walle  
Prijs? 5 / 7 euro

_

ZATERDAG 17 DECEMBER VAN 09:00 TOT 12:00 

Kerst op de zaterdagmarkt

Kom naar de wekelijkse zaterdagmarkt, koop aan 
drie verschillende marktkramen en ontvang een 
gratis koffie, chocolademelk of glühwein terwijl je 
geniet van het Kerstconcert van de Vrass Brothers.

_

ZONDAG 18 DECEMBER VAN 15:00 TOT 20:00

15de Rekkems Kerstgebeuren

Gezellige verlichte kerstwandeling van 4km in groep 
langs de vele mooie standen van onze Rekkemse 
verenigingen en organisaties.

Waar? Zaal Barthel 
Info? 0477 62 26 04 - kerstgebeuren@hotmail.com 
Prijs? 1 euro
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UiT in MENEN

DANS

THEATER

MARLENE MONTEIRO FREITAS: ‘Ôss’
vrijdag 2 december ~ 20.00 u. ~ Le Phénix Valenciennes
vertrek bus aan De Steiger om 18.00 u.

In het kader van Internationaal Kunstenfestival NEXT 2022.

Marlene Monteiro Freitas is het boegbeeld van de nieuwe Portugese dans. 
Geïnspireerd door de groteske figuren van de carnavals uit haar 
Kaapverdische jeugd, creëert ze voor deze voorstelling taferelen vol vreemde 
gratie. Een nieuwe creatie om deze editie van NEXT af te sluiten!

“Op de Kaapverdische choreografe Marlene Freitas word je meteen verliefd. 
Haar verbeelding is monsterlijk, irrationeel en hypnotiserend, vol vitaliteit en 
humor. Een verademing in de hedendaagse dans. Voor deze nieuwe creatie 
werkt ze samen met het inclusieve gezelschap Dançando com a Diferença uit 
Madeira. Te ontdekken!” (Standaard Magazine)

Choreografie:  Marlene Monteiro Freitas - Met: Bárbara Matos, Bernardo Graça, Rui João 
Costa, Sara Rebolo, José Figueira, Joana Caetano

Deze voorstelling is ook geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
€ 21 - € 19 (reductie Next) (incl. busreis en broodjes) -  € 6 -26j  

Vertrek bus aan De Steiger: 18.00 u.

HET NIEUWSTEDELIJK: ‘Vrede, liefde, vrijheid’
vrijdag 16 december ~ 20.15 u. ~ theaterzaal

Stijn Devillé, artistiek leider van Het Nieuwstedelijk, is heel erg geboeid door 
kantelmomenten in de geschiedenis. Eerder maakte hij voorstellingen over de 
financiële crisis, zijn nieuwe stuk speelt zich af aan  het einde van de Tweede 
Wereldoorlog. Hij focust niet zozeer op de zogenaamd grote figuren, maar vindt 
het net interessant om te kijken naar wie er in de coulissen deel uitmaakt van die 
geschiedenis. 

In de marge van de onderhandelingen van het Verdrag van Versailles ontmoe-
ten drie mensen mekaar in een hotellobby in Parijs. De grote oorlog is achter de 
rug, de sfeer is uitgelaten: de twenties staan ready to roar.
De jonge, briljante econoom John Maynard Keynes - openlijk bisexueel in een 
tijd dat dat nog strafbaar was - is één van de onderhandelaars. Op een nacht 
valt hij voor de charmes van Lydia Lopokova, een ballerina van de Ballets Russes 
die in hetzelfde hotel logeert. Zij houdt een Afrikaanse man in het hotel voor een 
bediende. Die blijkt echter Charles D.B. King te zijn, gezant van Liberia, het enige 
vrije Afrikaanse land. King is dan ook de enige zwarte onderhandelaar op het 
congres. Er ontspint zich een gesprek over vrijheid. Waar ze alle drie naar op zoek 
schijnen te zijn.

Spel: Michaël Pas, Prince K. Appiah en Clara Cleymans
Tekst en regie: Stijn Devillé - Muziek: Geert Waegeman

€ 18 - vriendenpas / -26j: € 14,50
EXTRA: inleiding om 19.30 u.



MUZIEK FILM

TOT ALTIJD
dinsdag 6 december ~ 20.15 u. ~ theaterzaal

Vier vrienden, studenten uit Gent die we leren kennen in de 
jaren ’80. Geëngageerde jonge twintigers. 
Thomas en Mario zijn beste maten voor het leven. Daarna is 
er het leven. Thomas wordt dokter. Mario blijft de strijdlustige 
man, met grote mond en theatrale plannen voor een 
beloftevolle carrière in de politiek, in Gent waar hij inmiddels 
is gaan wonen. Tot hij enkele jaren later gediagnosticeerd 
wordt met MS, alles onder het oog van Thomas, die de afta-
keling van zijn vriend van dichtbij zal moeten meemaken ...
B-2012-120’

€ 5 - Vriendenpas / - 26j: € 3

OOK MUIZEN GAAN NAAR DE HEMEL
woensdag 4 januari ~ 14.00 u. ~ theaterzaal

Prachtige stop-motionfilm over een muis en een vos die 
samen in de hemel terecht komen. 
Er ontstaat een bijzondere vriendschap tussen de gezworen 
vijanden. Na een ongeluk komen een jonge muis met een 
opvliegend karakter en een onzekere vos samen in de 
dierenhemel terecht. In deze nieuwe wereld moeten ze 
leren hun natuurlijke instincten te bedwingen om met elkaar 
de uitdagingen van deze prachtige, maar spannende 
omgeving aan te gaan ... TSJ-2021-84’

€ 5 - Vriendenpas / - 26j: € 3

EVA DE ROOVERE: ‘Hier en nu’
donderdag 8 december ~ 20.15 u. 
Cultuurcafé Het Applauws Lauwe

Eva komt tot bij jou met een band vol drums, bas, toetsen 
en gitaar om je te laten meegenieten van oude en nieuwe 
muziek en je mee te nemen van vroeger tot nu. Dans je 
zorgen weg op de aanstekelijke ritmes en laat je vervoeren 
door de stembanden van Eva De Roovere. 
Welkom, hier en nu!

Foto: Guy Kokken
€ 15 - vriendenpas / -26j: € 11,50

OTTO-JAN HAM & BAND: 
‘2022, het muziekste jaar ooit’
vrijdag 9 december ~ 20.15 u. ~ theaterzaal

Otto-Jan Ham blikt samen met zijn uitstekende band terug 
op het voorbije muziekjaar. 
En zonder al té veel weg te geven - want het jaar is nog 
bezig - maar het zou wel eens het meest bijzondere jaar uit 
de muziekgeschiedenis ooit kunnen gaan worden. 
Ok, dat hebben we vorig jaar ook gezegd, maar toen zei-
den we maar wat. Ondertussen zijn we gegroeid. Als mens, 
als muzikant en als professioneel terugblikker op een jaar 
dat er muzikaal écht toe deed. Sterker nog, en we zeggen 
het stellig; 2022 was het beste jaar uit de geschiedenis van 
de muziek. Ooit. Punt.
Het muzikale jaaroverzicht van ohlalala is een (uiteraard) 
muzikale, onderhoudende en 100 procent historisch accu-
rate voorstelling voor jong en oud.

Foto: Koen Bauters
€ 20 - vriendenpas / -26j: € 16,50

KLASSIEK

BOIS DE VIVRE
zondag 4 december ~ 11 u. ~ studio

Houtblaaskwintet Bois de Vivre, met leerkracht en hoboïste 
Eva Debruyne, brengt een gevarieerd programma met 
klassieke dansmuziek voor blazers.

Tineke Devoghel (fluit), Eva Debruyne (hobo), An Vervliet (klarinet), 
Fabienne Vergalle (fagot), Bart Indevuyst (hoorn)

€ 12 - vriendenpas / -26j: € 8,50
Gratis voor leden Akoestiek Menen



TENTOONSTELLINGEN

FAMILIETHEATER

ON THE  ROAD ~ BLUES & ROOTS

STUDEBAKER JOHN
donderdag 15 december ~ 20.15 u. ~ CCKaffee

Dampende Chicago blues, shuffle, slide & harmonica, het 
zit allemaal in het pakket van deze inmiddels oudgediende.
John Grimaldi a.k.a. ‘Studebaker’ John werd geboren in de 
jaren vijftig in Chicago. Hij leerde mondharmonica spelen 
toen hij 7 jaar was en later werd hij door Hound Dog Taylor 
geïnspireerd om de slidegitaar ter hand te nemen.

€ 14 - vriendenpas/-26j: € 10,50

VERMIST IN GUATEMALA, 
NIET VERGETEN
nog tot en met 11 december ~ de passage

Midden in de nacht en soms op klaarlichte dag werden ze 
opgepakt en nog steeds worden zij vermist. Het overkwam 
meer dan honderd arbeiders die in februari 1980 hadden 
deelgenomen aan een staking in het suikerriet in Santa 
Lucía Cotzumalguapa aan de tropische zuidkust van Gua-
temala. Uit angst voor represailles hebben de nabestaan-
den van de slachtoffers jaren gezwegen. Totdat zij de moed 
bij elkaar raapten en samen het levensverhaal begonnen 
op te schrijven van hun verdwenen familieleden. 
Fotojournalist Piet den Blanken trok naar Santa Lucía en 
maakte er indringende portretten van de nabestaanden.

Gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van CC De Steiger.

PAUL D’HAESE: ‘Borderline’
van 14 januari tot 19 februari ~ tentoonstellingszaal

Ons cultuurcentrum ligt in vogelvlucht op exact 266 meter 
van de Frans-Belgische grens. Die context bepaalt mee 
de identiteit van onze grensstad Menen, en vaak ook de 
inhoud van ons artistiek programma. In 2020 nog inspireerde 
die grens curatoren van het S.M.A.K. om een selectie uit 
hun collectie in Menen te tonen.
Ook fotograaf Paul D’Haese raakte geïntrigeerd door 
grenzen. Niet de grens tussen twee landen of landsdelen, 
wel die tussen het vasteland en de zee. Hij fotografeerde 
tussen 2016 en 2020 ruim 350 kilometer Noord-Franse kust, 
van Bray-Dunes tot Le Havre. 
De beelden die hij maakte focussen op wat de mens toe-
voegde aan die kustlijn. Aan die grens tussen bebouwing 
en cultuur enerzijds, en weidse leegte anderzijds. Hij maakte 
170 foto’s die je als een reeks kan zien op de tentoonstelling 
Borderline. Een reeks, maar geen documentaire. 

Gratis. Op weekdagen van 14 tot 17 u.
Op zaterdag en zondag van 14 tot 18 u.

BRONKS & ARTEMIS: ‘Nietes’ (4+)
dinsdag 3 januari ~ 15.00 u. ~ theaterzaal

In ‘NIETES’ zeggen theatermakers Kim Karssen en Hendrik 
Kegels volmondig “NEE!” tegen alles wat zich aanbiedt. 
Het publiek? Bah, NEE! 
Licht? Jakkes, NEE!
Applaus? NEEEEEE!
Een onvergetelijke opkomst? Boe, NEE dank u!
Ze keren de wetten van het theater om, duwen alle moge-
lijkheden van zich af en steken ze voorgoed achter slot en 
grendel. 

€ 9 - € 7 -26j
Korting vriendenpas: € 2 per ticket

Korting Gezinsbond: € 2 per ticket (kortingen niet cumuleerbaar)



CULTUURCENTRUM DE STEIGER
Waalvest 1, 8930 Menen, 056 51 58 91
info@ccdesteiger.be 
www.ccdesteiger.be
facebook.com/desteigermenen

OPENINGSUREN ONTHAAL:
- maandag, woensdag en vrijdag:  
  8.30 tot 17.00 u.
- dinsdag: 8.30 tot 12.00 u. 
  en 13.00 tot 17.00 u.
- donderdag: 10.00 tot 12.00 u.  
  en 13.00 tot 19.00 u.
- zaterdag: 9.00 tot 12.00 u.

Het onthaal is gesloten van zaterdag 24 
december t.e.m. maandag 2 januari.

INFO

HOBBY & VORMING

Wil je meer weten over het vrijetijdsaanbod in Menen, Lauwe 
en Rekkem? 
Surf als de bliksem naar www.menen.be/uitinmenen. Daar 
krijg je een mooi overzicht van alle activiteiten in onze stad.

Organiseer je met je vereniging zelf een activiteit? Voeg dan 
gratis je activiteiten toe op www.uitdatabank.be. Een uitstap, 
sportactiviteit, kaartavond, kermis of cursus? Een concert, 
tentoonstelling of film? UiTdatabank staat open voor de meest 
uiteenlopende vrijetijdsactiviteiten. Jouw activiteiten ver-
schijnen niet alleen op onze 
website, maar ook op UiTin-
vlaanderen en tal van andere 
kanalen.

COMPUTERCURSUSSEN VOORJAAR 2023
Komend voorjaar organiseren wij opnieuw een ruim aanbod computercursussen 
in samenwerking met Creo. Daarvoor kan vanaf maandag 5 december inge-
schreven worden (online of in het onthaal). In de vermelde kostprijzen is alle cur-
susmateriaal inbegrepen. Betaling bij inschrijving is noodzakelijk. Meer info over de 
lesinhoud van de reeksen vind je op www.ccdesteiger.be en www.creo.be

MoMent Begin einde Cursus Prijs 1ste les laatste

Ma (vm) 08.45 11.55 Smartphone / tablet (Android) - deel 2 110 30/01/23 19/06/23

Ma (nm) 13.30 16.45 Maak je eigen presentaties op pc 110 30/01/23 19/06/23

Di (vm) 08.45 11.55 Photoshop Workshops 110 31/01/23 13/06/23

Di (nm) 13.30 16.45 Apps voor elke dag (Android/Apple) 45 31/01/23 07/03/23

Di (nm) 13.30 16.45 Foto’s in de cloud (Android/Apple) 45 14/03/23 25/04/23

Wo (vm) 08.45 11.55 Maak je eigen fotoboek op pc 80 01/02/23 26/04/23

Do (vm) 08.45 11.55 Photoshop Elements Workshops 110 02/02/23 15/06/23

Do (nm) 13.30 16.45 Smartphone / tablet (Android) - deel 3 110 02/02/23 15/06/23

Vr (vm) 08.45 11.55 Photoshop Workshops 110 03/02/23 16/06/23

Bottenbouillon maken
wo 30/11 - 19.00 
Ideaal voor de gezondheid van je 
darmen en een boost voor je 
immuunsysteem. 

Kerstbollen in mos, kerstgroen, 
besjes en dennenappels
ma 05/12 - 13.30 of 19.00 

Ligconcert ‘Wintersfeer’
do 08/12 - 19.00 
In deze periode van het jaar staan 
knusheid, gezelligheid en warmte 
centraal. 

Jezelf organiseren vanuit je 
principes en waarden
do 01/12 - 19.30 
Time-management. In deze workshop 
leer je hoe je terug de regie in eigen 
handen neemt.

Wenskaartjes e.a. ontwerpen 
met Canva 
za 03/12 - 10.00 
Zonder technische kennis leuke kaart-
jes of ander drukwerk ontwerpen.

Hou ccdesteiger.be in de gaten voor ons nieuw aanbod voor het komende 
voorjaar ‘23. Inschrijven kan vanaf woensdag 4 januari.

MUZIEK

WANNES CAPPELLE & 
NICOLAS CALLOT: 
Mozart in het West-Vlaams
vrijdag 13 januari ~ 20.15 u. 
Sint-Bavokerk Lauwe

Wannes Cappelle, frontman van Het 
Zesde Metaal en pianist Nicolas Callot 
pakken de liederen van Wolfgang 
Amadeus Mozart aan.

€ 20 - vriendenpas / -26j:  € 16,50

RIPTUNES
vrijdag 20 januari ~ 20.15 u. 
Sint-Niklaaskerk Rekkem

De nieuwe band rond Luc Dufour-
mont brengt sobere, grotendeels 
akoestische songs over leven, liefde 
en alles ertussenin.

Luc Dufourmont (zang) - Wouter Spaens 
(gitaar) - Gunter Callewaert (piano) - 

Ruben Vanhoutte (drum) -Frans 
Grapperhaus (cello). Foto: Anton Coene.

€ 15 - vriendenpas / -26j:  € 11,50
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LEIEDRAAD is op FSC®-gelabeld papier gedrukt. 

Het FSC®-keurmerk is een bewijs dat het papier 

uit bossen komt die beheerd worden conform 

de FSC®-standaard. Deze standaard geldt 

internationaal gezien als een garantie voor 

verantwoord bosbeheer

INFO www.fsc.be

STADHUIS MENEN
Grote Markt 1 / 056 529 200
info@menen.be / www.menen.be
Openingsuren (op afspraak):
Ma. & Di.: 8:30-12:00
Wo.: 8:30-12:00 & 14:00-17:00
Do.: 8:30-12:00 & 16:00-18:30
Vr.: 8:30-12:00
Za.: 9:00-12:00 (niet tijdens 
schoolvakanties)

SOCIAAL HUIS
Noorderlaan 1/A000 / 056 527 100
sociaalhuis@menen.be
www.menen.be/sociaal-huis

HET APPLAUWS LAUWE
Kon. Astridlaan 44 / 056 411 030
Openingsuren (op afspraak):
Ma. t.e.m. Vr.: 9:00-12:00 &  
13:30-16:30 (Do tot 18:30)
 
DORPSHUIS REKKEM
Lokaal Diensten- & Cultuurcentrum
Plaats 30 / 056 433 700
Openingsuren (op afspraak):
Ma. t.e.m. Do.: 9:00-12:00 &  
13:30-17:00
Vr.: 9:00-12:00 & 13:30-16:30

WACHTDIENSTEN
Huisartsen Menen, Lauwe en 
Rekkem:
Wachtpost De Meander
AZ Delta, Route 73
Rijselstraat 78 / Menen / bel 1733
Za., Zo. en feestdagen van 
8:00-20:00
www.wachtpostdemeander.be

Apotheken:
0903 99 000 / www.apotheek.be

Tandartsen:
0903 399 69 (Za. en Zo. van 
9:00-18:00)

Dierenartsen:
dierenarts van wacht op:
dierenartsvanwachtleiestreek.be

nuttige info


